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MESMO NA PANDEMIA

Instituído mundialmente pela Organiza-
ção Mundial do Trabalho e adotado pelo 
Brasil por meio da Lei nº 11.121/2005, o Dia 
Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho 
é comemorado em 28 de abril. Este ano, a 
data teve um valor especial para a Sinop 
Energia, pois a Usina Hidrelétrica Sinop, 
operada pela empresa, completou mais de 
365 dias sem qualquer registro de acidentes 
de trabalho, somando mais de um milhão de 
horas trabalhadas no período.            Página  -4

Sinop Energia:
1 milhão de horas
trabalhadas
sem acidentes

Divulgação

Divulgação

SISTEMAS AGROFLORESTAIS

SAFs ganham
espaço na
Amazônia

Há oito anos o agricultor 
Eduardo Darvin começou a im-
plantar sistemas agroflorestais 
biodiversos em seu sítio Taboca, 
em Alta Floresta. Trabalhando 
de forma agroecológica, tem o 
foco na produção de frutos e 
raízes. Entre as espécies que en-
cabeçam a produção estão man-
dioca, abacaxi, banana, inhame, 
cará, pupunha, açaí, cacau e 
café.       Página - 4

Divulgação

SINOP

O projeto de instalação do 9º Batalhão de Engenharia e Construção (9º BEC) foi apresentado em 
Sinop. O projeto será construído em uma área de 175 hectares, no bairro Alto da Glória, às mar-
gens da BR-163, com investimento de aproximadamente R$ 188 milhões, e contempla a instala-
ção do 9º BEC e de uma Vila Militar do Exército.                                         Página -7

Divulgação

9º BEC E VILA MILITAR DO EXÉRCITO

Mato Grosso registrou um acúmulo de US$ 18.231.913.368 em exporta-
ções em 2020, resultado 5,9% superior ao ano de 2019, segundo dados do 
Observatório de Desenvolvimento da Secretaria Estadual de Desenvol-
vimento Econômico (Sedec). O montante revela a grande movimentação 
do que é negociado no mercado internacional pelo Estado.            Página -3

MT tem registro recorde de 
exportações durante em 2020



Diferente dos promotores e advogados, que 
são livres para mostrar somente o lado que 
lhes convêm do delito, os jurados precisam 
ser totalmente imparciais

O júri popular é o Tribunal onde pessoas co-
muns da sociedade julgam, sob juramento, cri-
mes dolosos contra a vida. Busca-se absoluta 
isenção desses participantes, que serão de fato 
os juízes responsáveis pela condenação ou ab-
solvição do réu.

As fi guras que compõem o júri popular são 
os jurados, a acusação e a defesa, mediados 
pelo juiz de direito. A defesa tendenciosamente, 
no bom sentido, esforça-se para mostrar o lado 
bom do réu e uma face menos cruel do crime, 
para convencer os jurados a encampar sua tese. 
A acusação replica explorando o lado mau, tam-
bém para infl uenciar os julgadores.

Diferente dos promotores e advogados, 
que são livres para mostrar somente o lado que 
lhes convêm do delito, os jurados precisam ser 
totalmente imparciais. Então, reforçando, pro-
motores e advogados de defesa são partes do 
processo, pois tem interesses contrários nele e 
os jurados devem ser totalmente isentos.

Uso o exemplo do júri popular para falar do 
processo do impeachment que ameaça o Pre-
sidente Bolsonaro. Quais fi guras desse tribunal 
estariam aqui representadas? O réu, os acusa-
dores, no caso os que pediram ao Congresso 
Nacional a instalação do processo de impedi-
mento e os parlamentares.

Entretanto, os parlamentares que vão decidir 
o julgamento, ao contrário dos jurados, não têm 
nenhuma isenção para votar. São partes do pro-
cesso, como os acusadores e defensores.

Cada um, conforme relação “republicana” 
que mantem com o réu, posiciona-se de um 
dos lados do processo. Por “republicano” pode-
mos entender busca de cargos, empregos de 
parentes, preferência na distribuição das emen-
das parlamentares etc. Também podem agir 
por vingança se não receberam do governo a 

atenção que desejavam, não alcançaram a libe-
ração das emendas, entre outras coisas, ou são 
simplesmente pessoas de esquerda que não en-
golem o Presidente.

O processo do impedimento, como mostram 
os exacerbados discursos de suas excelências, no 
caso da dona Dilma, tem duas partes totalmente 
parciais e apaixonadas, buscando a satisfação de 
seus interesses. Não há, portanto, nenhuma pre-
tensão de fazer justiça ou um julgamento impar-
cial. Cada interessado, decide o voto muito antes 
da montagem do circo que vai entreter a plateia.

O motivo do processo uma vez instalado tem 
pouca importância. Pode ser algo concreto ou 
absolutamente irrelevante. O que interessa para 
as duas partes confl itantes é tirar vantagens do 
episódio.

Ninguém estava preocupado, no caso da Pre-
sidenta, se “pedalas” são crime de responsabili-
dade como querem alguns ou simples detalhes 
contábeis, como pensam outros. Na verdade, Dil-
ma “dançou” por pura incompetência e arrogân-
cia. Quando ela abriu as portas do palácio, como 
fez pouco antes da cassação, para servir pão de 
queijo para suas excelências já era tarde demais. 
Eles aceitaram os quitutes, mas não mudaram o 
voto.

Se o Bolsonaro não conseguir estancar a CPI 
da Covid – relatada por Renan Calheiros - pode 
repetir o julgamento da Dilma. Na época ele es-
tava todo faceiro, dedicando seu voto pró cassa-
ção ao Coronel Brilhante Ustra, torturador da ex-
-Presidente. Agora corre o risco de ocupar o lugar 
dela, fi cando à mercê de deputados e senadores. 
Os anéis ele já entregou, agora os parlamenta-
res querem os dedos. Vai ser um desastre para o 
Brasil um processo de impeachment nesse mo-
mento.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É 
EMPRESÁRIO E ESCRITOR

Júri popular e impedimento

Em cima da mesa
pouca coisa se pode fazer.

Por mais que você pense que não 
esse tipo de ação é planejada. Quem 
faz isso tem o crime como profi ssão, 
tem experiência, sabe analisar a situ-
ação e identifi car as melhores vítimas 

e os melhores métodos de ação.
Não adianta praticamente 

nada você dizer que está atento, 
cuidando, “de olho”, pois isso 
pouco vai ajudar caso alguém 
resolva, de fato, agir contra 
você. O único cuidado realmen-

te efetivo para esse tipo de ação é não 
manter seus pertences em local de fá-
cil acesso. Fora isso é apenas conversa 
para tentar criar falsa sensação de se-
gurança e seguir com o hábito poten-
cialmente perigoso.

E a gente vai fi cando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode en-
trar em contato pelo fone (66) 99971-
6500, pelo e-mail, lsmussi@hotmail.
com ou visitar nosso perfi l em face-
book.com/paginadocareca. Do mais 
um grande abraço, e até a próxima, se 
Deus quiser!

É importante manter em locais de difícil acesso tudo que puder 
chamar a atenção de ladrões, como celulares, carteiras, chaves, 
notebooks e outros. Pense, sempre, sob o olhar do risco envolvi-
do, e você vai ver que até mesmo coisas corriqueiras, como andar 
na rua digitando no celular, pode servir para atrair a atenção de 
criminosos. Todo o cuidado é pouco.

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O
POR  LEANDRO CARECA

O celular cresceu, passou a ter múl-
tiplas funções e a receber notifi cações 
a todo instante. A carteira ganhou um 
monte de cartões, que se amassam e 
podem quebrar caso fi quem aperta-
dos no bolso. A chave do carro, por 
status ou praticidade, está 
sempre à mostra. E tudo isso 
acaba fi cando onde menos 
deveria: em cima da mesa, 
em locais públicos, sem 
qualquer preocupação com 
o que pode acontecer.

Esse comportamento é tão perigo-
so quanto comum e, claro, sempre vai 
existir alguém querendo tirar proveito 
da situação. Não precisa muita “estra-
tégia”, o simples “pegar e sair corren-
do” é sufi ciente para que um bandido 
leve seu telefone e sua carteira. Le-
vantar e correr atrás, além de perigo-
so, é pouco efi ciente, afi nal, quem fez 
isso já saiu em alta velocidade, com 
rota de fuga planejada, e você tem 
que começar todo o movimento “do 
zero”, sem sequer saber para onde o 
ladrão está indo.

Existem casos mais sutis, onde o 
criminoso espera por um descuido da 
vítima para pegar os itens e sair cal-
mamente. Quando se percebe a falta, 

RENATO DE PAIVA PEREIRA

Noticia-se que o governo Jair Bolsonaro elaborou 
uma relação de 23 acusações das quais deve ser alvo 
na CPI da Covid, a ser instalada no Senado nesta terça-
-feira (27), e pediu argumentos de defesa a 13 ministé-
rios. A missão dessas pastas será, sem dúvida, inglória.

Publicada pelo UOL, a lista de sabotagens, negli-
gências, malversações e outros desmandos cometi-
dos pelo Executivo federal na gestão da pandemia é, 
em sua maioria, irrefutável —e mesmo atenuantes se 
mostram escassos.

Não há malabarismo retórico capaz de negar, 
num exemplo dos mais importantes, a incúria do go-
verno na aquisição da Coronavac e a tentativa de desa-
creditar o imunizante. Em 21 de outubro do ano passa-
do, Bolsonaro desautorizou publicamente um anúncio 
de compra de 46 milhões de doses pelo Ministério da 
Saúde e lançou dúvidas sobre a segurança do produto.

Tampouco se vê como ministros e assessores po-
derão justifi car condutas do chefe como minimizar 
a pandemia (a “gripezinha”), desincentivar medidas 
restritivas, promover tratamento precoce e cloroqui-
na sem base científi ca. Tais casos são particularmente 
graves porque a verborragia ignorante e irresponsável 
do mandatário embasou políticas públicas que contri-
buíram para a explosão de infecções e mortes no país.

No conjunto desastroso da obra, é difícil conside-
rar mera incompetência —que já seria gravíssima— as 
múltiplas falhas no provimento de testes, insumos e 
equipamentos, a tragédia em Manaus ou o descaso 
com as populações indígenas.

Também incontestável é a omissão na tarefa de 
coordenar nacionalmente as providências contra a 
Covid-19, que Bolsonaro atribui de forma mentirosa a 
uma decisão do Supremo Tribunal Federal —a corte 
apenas evitou uma catástrofe maior ao garantir a au-
tonomia decisória de estados e municípios.

Como já se disse aqui, convém acompanhar com 
boa dose de ceticismo a CPI, dado o risco de que par-
lamentares prefi ram exibir-se para as câmeras a con-
duzir uma apuração criteriosa. Entretanto havia muito 
tempo que uma comissão parlamentar de inquérito 
não tinha início com tantos aspectos claros e relevan-
tes a explorar.

Com foco e objetividade, é possível esmiuçar a 
conduta do governo e do presidente e qualifi car o de-
bate, a esta altura inescapável, sobre o cometimento 
de crimes de responsabilidade na pandemia. Os fatos, 
de enorme gravidade, não serão abafados com evasi-
vas do Executivo ou pela recusa do presidente da Câ-
mara dos Deputados em deliberar sobre dezenas de 
pedidos de impeachment. Na ausência de argumen-
tos miraculosos de defesa por parte dos ministérios, 
Bolsonaro por ora apenas vocifera.

Editorial

23 acusações

REMÉDIOS
VENCIDOS
Mesmo após seis meses de investigação 

interna, a Secretaria de Saúde afi rmou que não 
sabe quantifi car o prejuízo causado aos cofres 
públicos com os milhares de medicamentos 
e insumos vencidos que foram encontrados 
estocados no depósito da Prefeitura de Cuia-
bá. Integrante da comitiva da pasta que esteve 
presente na Câmara de Cuiabá para prestar 
esclarecimentos sobre o caso, o farmacêutico 
e servidor de carreira Renault Tedesco de Car-
valho afi rmou que quem vai poder responder 
isso é a Polícia Civil e o Ministério Público 
Estadual.

REDUÇÃO DA TIRAGEM EM 
RESPEITO AOS FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise provocada há mais de 
um ano pelo novo coronavírus, o Diário do Es-
tado MT informa aos seus leitores que seguirá 
presando pela qualidade da informação neste 
período, porém, com tiragem menor em res-
peito, principalmente, aos seus funcionários. 
Da apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, próxi-
mos uns aos outros. Agradecemos a compre-
ensão!

OVERLAP
A juíza da 7ª Vara Criminal, Ana Cristina 

Mendes, autorizou que o ex-procurador-geral de 
Cuiabá, Marcus Brito, retorne ao cargo na PGM, 
do qual se encontra afastado há quase 8 meses. 
Ele apenas não poderá retornar ao cargo de se-
cretário de Comunicação. Brito estava impedido 
de ocupar qualquer cargo público desde setem-
bro/2020, quando foi alvo da 2ª fase da Operação 
Overlap, que apura desvios ocorridos na Secreta-
ria de Educação de Cuiabá. Em março, a magis-
trada já havia permitido que ocupasse cargos pú-
blicos desde que não fossem ligados à operação.

Crédito: Divulgação
IMAGEM DO DIA

Tampouco se deve abordar o tema pelo pris-
ma autoritário da proibição, que não só agride 
o direito à informação como faculta ao Estado a 
prerrogativa de substituir os pais na decisão do 
que pode ser visto por seus fi lhos
“ “ A Defensoria Pública entrou com ação contra Hildebrando José Pais dos 

Santos e Adonias Correia de Santana, que agrediram o morador de rua An-
derson Luis da Silva Zahn, em abril de 2020, em Sinop. Na ação, a Defensoria 
pede indenização de R$ 1,7 milhão. À época, os dois prestaram depoimento 
à Polícia Civil e disseram que estavam arrependidos. No entanto, dias an-
tes, Adonias, que foi quem deu o tapa, disse em duas redes sociais que não 
se arrependia da agressão e que faria novamente. A indenização por danos 
morais seria de R$ 700 mil por danos individuais cometidos contra Ander-
son e de R$ 1 milhão por danos coletivos causados às pessoas em situação 
de rua.
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Incentivos fiscais movimentam o
comércio exterior em Mato Grosso
DA REPORTAGEM

Mato Grosso regis-
trou um acúmulo de US$ 
18.231.913.368 em exportações 
em 2020, resultado 5,9% su-
perior ao ano de 2019, segun-
do dados do Observatório de 
Desenvolvimento da Secre-
taria Estadual de Desenvol-
vimento Econômico (Sedec). 
Apesar das importações de 
2020 terem registrado um 
valor menor em relação ao 
ano anterior, a soma dos 
mais de US$ 1.800.033.265 foi 
importante para o resultado 
positivo do saldo da balança 
comercial.

Esse montante revela 
a grande movimentação do 
que é negociado no mercado 
internacional pelo Estado e 
são os programas de incen-
tivos fiscais do governo es-
tadual que têm contribuído 
para o desenvolvimento so-
cioeconômico.

Atualmente, 672 empre-
sas estão inscritas no Progra-
ma de Desenvolvimento In-
dustrial e Comercial de Mato 
Grosso (Prodeic) e 3.349 são 
beneficiadas com diferimen-
to de Imposto de Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) em bens e mercado-
rias importadas e desemba-
raçadas nos recintos alfande-
gados do Estado. Ambos são 
programas independentes.

Em Mato Grosso, exis-
tem dois recintos alfande-
gados ativos, sendo um 

localizado no Aeroporto In-
ternacional Marechal Rondon 
em Várzea Grande e, outro, o 
Porto Seco, localizado no Dis-
trito Industrial de Cuiabá.

A estrutura do Porto 
Seco possui uma área de 32 
mil metros quadrados, com 
9,4 mil metros quadrados de 
área coberta destinada à ar-
mazenagem e inspeção de 
cargas, sendo o maior termi-
nal de containers do estado, 
está localizada no Distrito In-
dustrial, mesmo lugar onde 
estão instaladas muitas in-
dústrias e é um ponto estra-
tégico de ligação das BR 364 
e BR 163.

As operações de logís-
tica, transporte e operação 
de exportação e importação 
de mercadoria no Porto Seco 
são realizados via Sistema 
Operador de Transporte Mul-
timodal (OTM).

“Esse é um dos grandes 
diferenciais deste recinto de 
Cuiabá, em que o empresário 
pode usar num único contra-
to duas ou mais modalidades 
de transporte, reduzindo os 
custos com essa operação e 
contribuindo com a logística 
da operação. 

Essa característica mul-
timodal possibilita ao empre-
sário o envio e recebimento 
de cargas diretamente de 
outros portos”, destacou Cé-
sar Miranda, titular da Sedec.  

Além dessas vantagens, 
as empresas que utilizam os 
recintos alfandegados para 

ESTÍMULO. Empresas são beneficiadas pelo Prodeic para importação via recintos alfandegados do Estado
Foto: AssessoriA

atualmente, 672 empresas estão inscritas no Prodeic

o fogo é ameaça constante a produtores rurais, parceiros 
neste projeto 

assunto será amplamente discutido pela comissão na 
próxima terça 

Mandato de segurança apresentado no StF

Foto: DivulgAção

Foto: DivulgAção

Foto: JeFFerson ruDy/AgênciA senADo

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Reunidos no Centro de 
Eventos Ari José Riedi, repre-
sentantes da prefeitura e de 
diversas outras instituições, 
como o do Sindicato Rural, 
o CAT, a  Aprosoja, o Corpo 
de Bombeiros Militar (BM), a 
Polícia Militar (PM), a Polícia 
Judiciária Civil (PJC), associa-
ções empresariais, conces-
sionárias de rodovias, entre 
outros públicos, começaram 
a dar corpo ao Gabinete de 
Controle de Incêndios Flo-
restais, criado pela Prefeitu-
ra e que será capitaneado 
pelo secretário municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente 
(Sama), Marcelo Lincoln.

“Iniciamos hoje a divisão 
deste gabinete em grupos 
de trabalho e vamos chamar 
outras instituições, como a 
Câmara de Vereadores e uni-
versidades, por exemplo, para 
avançar neste processo, que, 

DA REPORTAGEM

A Comissão de Saúde, 
Previdência e Assistência So-
cial da Assembleia Legislativa 
apreciou 19 proposições e deu 
início à discussão referente 
ao processo de vacinação re-
alizado em Mato Grosso du-
rante reunião extraordinária 
realizada na terça (27). 

O assunto será ampla-
mente debatido pelos mem-
bros da Comissão e represen-
tantes do governo do estado, 
municípios e demais entida-
des responsáveis na próxima 
semana. O presidente da co-
missão, deputado Dr. João 
(MDB), questionou os demais 
deputados sobre as ações 
que a comissão tomaria dian-

depois de articulado, conti-
nuará sua atuação de ma-
neira ininterrupta”, comenta 
o gestor, acrescentando que 
a função central do Comitê 
é, além de atuar na preven-
ção de incêndios por meio da 
sensibilização de toda a co-
munidade, também é de agir 
de maneira articulada e ime-
diata no combate a possíveis 
incêndios, que “esperamos 
que não aconteçam”.

“Precisamos quebrar 
este paradigma que relacio-
na o produtor rural à destrui-
ção das florestas”, aponta o 
prefeito de Sorriso, Ari Lafin, 
esclarecendo que a preserva-
ção da floresta é indispensá-
vel para o agronegócio, que 
só é rentável quando alicer-
çado nos princípios da sus-
tentabilidade.

Ari reitera ainda que 
Sorriso já é a sede da primei-
ra Base Aérea de Combate a 
Incêndios Florestais da Ama-
zônia. 

te da decisão anunciada pela 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), de ne-
gar a importação da vacina 
Sputnik V, vacina desenvol-
vida pela Rússia contra a Co-
vid-19. Segundo o parlamen-
tar, a comissão tem recebido 
diversas solicitações para in-
clusão de grupos prioritários 
para vacinação no estado.

Diante da situação, o 
presidente sugeriu que a 
comissão se reúna com o 
governador Mauro Mendes 
para saber quais medidas 
serão tomadas, uma vez que 
o governo do estado já havia 
assinado contrato com a fa-
bricante para a aquisição de 
1,2 milhão de doses da vacina.

Na próxima terça (4), a 

SORRISO

Prefeitura organiza comitê para
Combater os incêndios florestais

DISCUSSÃO NA TERÇA

comissão de Saúde inicia
debate sobre vacinação

DA REPORTAGEM
COM AGÊNCIA BRASIL

Os senadores Marcos 
Rogério (DEM-RO), Jorgi-
nho Mello (PL-SC) e Edu-
ardo Girão (Podemos-CE) 
apresentaram ontem (28) 
um mandado de seguran-
ça ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) para tentar tirar 
o senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), da Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
da Pandemia, instalada na 
terça-feira.

Os parlamentares, que 
também integram o colegia-
do, argumentam que os con-
gressistas com parentesco 
em primeiro grau com possí-
veis alvos da investigação de-
vem ser considerados impe-
didos. Renan Calheiros é pai 
do governador de Alagoas.

Durante a sessão de 
instalação da CPI, os mes-
mos parlamentares tenta-
ram impedir Calheiros de as-
sumir a relatoria. No entanto, 
o presidente eleito para o co-
legiado, o senador Omar Aziz 
(PSD-AM) eleito indeferiu a 
questão de ordem de Jorgi-
nho Mello e Marcos Rogério 

(DEM-RO) contra as indica-
ções dos senadores eme-
debistas Renan Calheiros e 
Jader Barbalho (PA) para in-
tegrar o colegiado.

LIMINAR
Em meio a muita po-

lêmica sobre a indicação do 
senador Renan Calheiros 
para a relatoria, uma liminar 
da Justiça Federal de Bra-
sília, concedida ontem (26), 
que vetava a indicação de 
Calheiros ao posto de rela-
tor, foi cassada pelo Tribunal 
Regional Federal da 1ª Re-
gião (TRF1) por meio de um 
recurso apresentado pela 
Advocacia-Geral do Senado 
e pelo MDB. 

Antes da decisão do 
TRF1, o presidente do senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG) 
afirmou a escolha dos mem-
bros da CPI é uma definição 
exclusiva da Casa. “A escolha 
de um relator cabe ao presi-
dente da CPI, por seus pró-
prios critérios. Trata-se de 
questão interna corporis do 
Parlamento, que não admi-
te interferência de um juiz. A 
preservação da competência 
do Senado é essencial ao es-
tado de direito”, ressaltou.

GATO E RATO

Senadores querem 
tirar Renan da cPi 
da Pandemia

importar produtos podem 
ser beneficiadas pelo Prodeic 
com redução sobre o Impos-
to de Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS). 

De acordo com Walter 
Valverde, secretário adjunto 
de Investimento, Inovação 
e Sustentabilidade, é mais 
um incentivo que os bene-

comissão realizará reunião 
extraordinária para tratar ex-
clusivamente da vacinação 
no estado, da qual deverão 
participar representantes 

do governo do estado, mu-
nicípios, Ministério Público 
Estadual (MPE), Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) e 
Conselho Estadual de Saúde.

ficiários do Prodeic podem 
usufruir, que não teriam ao 
importar através de outros 
portos. “Desta forma, o em-
presário tem redução de 

custos e podem fomentar a 
geração de emprego, renda 
e economia para a sociedade 
mato-grossense”, finalizou o 
secretário-adjunto.

Localizada no Aeropor-
to Regional Adolino Bedin, a 
base é o ponto de partida das 

aeronaves que fazem chover 
quando o fogo arde nas flo-
restas e nas plantações.
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SAFs ganham espaço na Amazônia
DA REPORTAGEM

Há oito anos o agricul-
tor Eduardo Darvin começou 
a implantar sistemas agro-
florestais biodiversos em seu 
sítio Taboca, em Alta Flores-
ta. Trabalhando de forma 
agroecológica, tem o foco na 
produção de frutos e raízes. 
Entre as espécies que en-
cabeçam a produção estão 
mandioca, abacaxi, banana, 
inhame, cará, pupunha, açaí, 
cacau e café.

Biólogo por formação, 
ele também coordena o Pro-
grama de Negócios Sociais 
do Instituto Centro de Vida 
(ICV). Por meio da ONG, pres-
ta consultoria técnica em 
SAFs para cerca de 20 agri-
cultores da região, auxiliando 
no planejamento, implanta-
ção, manejo e comercializa-
ção da produção.

O trabalho desenvol-
vido por Eduardo é um dos 
responsáveis pelo aumento 
da adoção de sistemas agro-
florestais por agricultores fa-
miliares na região do Portal 
da Amazônia, em Mato Gros-
so.

“Os SAFs são o futuro da 
paisagem produtiva. O gran-
de lance do SAF é trazer o 
elemento arbóreo para a pai-
sagem produtiva da proprie-
dade. Temos de fazer SAF 
para atender uma deman-
da de mercado, mas que se 
ajuste a realidade do produ-
tor”, afirma.

Para Darvin, a maior 
adoção de sistemas agroflo-
restais é consequência de 
um estímulo ao uso dessa 

tecnologia. 
Parte desse estímulo 

vem sendo feito pela Embra-
pa Agrossilvipastoril.

Desde 2011 a instituição 
iniciou um processo de capa-
citação continuada de técni-
cos e extensionistas rurais. 
Cerca de 100 pessoas passa-
ram pelos dez módulos rea-
lizados. Um deles, inclusive, 
foi realizado no Sítio Taboca. 
Assim como Eduardo Dar-
vin, um grupo de aproxima-
damente 30 desses técnicos 
capacitados estão ajudando 
a multiplicar o conhecimen-
to adquirido e estão assistin-
do agricultores familiares de 
Mato Grosso.

Uma das tecnologias 
levadas pela capacitação é 
o AmazonSAF, uma planilha 
eletrônica que auxilia o pla-
nejamento da instalação de 
um sistema agroflorestal. 

A tecnologia desen-
volvida há alguns anos pela 
Embrapa permite simular a 
renda e os custos com cada 
espécie. 

Com essas informações, 
o técnico e o produtor po-
dem dimensionar o sistema, 
definir as espécies, a quan-
tidade de mudas, sementes, 
insumos e mão-de-obra.

Por meio de projetos 
financiados pelo Pisa, Ope-
ração Arco Verde, Fundo 
Amazônia e pelo próprio Sis-
tema Embrapa de Gestão, foi 
montada e conduzida uma 
unidade de validação e de-
monstração de tecnologias, 
onde culturas, cultivares e 
práticas de manejo foram 
validadas antes de serem di-

Foto: Divulgação

Consultor técnico Eduardo Darvin no sistema agroflorestal de seu sítio

SISTEMAS AGROFLORESTAIS. Futuro da paisagem produtiva, o SAF traz o elemento arbóreo para a
paisagem produtiva

vulgados para técnicos e pro-
dutores da região.

SAF
Os sistemas agroflores-

tais são formas de produção 
sustentável em que o cultivo 
de espécies agrícolas e arbó-
reas é feito de modo consor-
ciado, visando imitar a siner-
gia que ocorre na natureza. 

Por se tratar de uma es-
tratégia de uso do solo com 
cultivos perenes, os SAFs 
contribuem com o sequestro 
de carbono, melhorias dos 
atributos do solo, retenção e 
infiltração de água e redução 
de perdas de solo.

Os SAFs podem ser 
com uso de poucas espé-
cies arbóreas, como no caso 
dos sistemas silvipastoris ou 
agrossilvipastoris, ou biodi-
versos, que são aqueles com 
utilização de uma grande 
quantidade de espécies. 

Este último é o sistema 
que vem sendo mais explora-
do pelos agricultores familia-
res do norte de Mato Grosso.

A maior variedade de 
espécies permite ao produ-
tor diversificar as fontes de 
renda e escalonar a produ-
ção ao longo do ano. Nos 
SAFs da região são utilizadas 
espécies frutíferas como a 
banana, pequi, caju, cupu-
açu, cacau, café, baru e cas-
tanheira; espécies florestais, 
exóticas ou nativas, como 
mogno africano, teca, euca-
lipto, ipê, jatobá, jequitibá, 
copaíba e cumaru; e espécies 
de serviços, como gliricídia, 
bordão de velho, ingá e ama-
relinho, entre outras.

DA REPORTAGEM

Trabalhadores infor-
mais nascidos em dezem-
bro começam a receber hoje 
(29) a nova rodada do auxílio 
emergencial. O benefício terá 
parcelas de R$ 150 a R$ 375, 
dependendo da família. Tam-
bém hoje, beneficiários do 
Bolsa Família com o Número 
de Inscrição Social (NIS) de 
dígito final 9 poderão sacar o 
benefício.

O pagamento também 
será feito a inscritos no Ca-
dastro Único de Programas 
Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico) nascidos no 
mesmo mês. O dinheiro será 
depositado nas contas pou-
pança digitais e poderá ser 
movimentado pelo aplica-
tivo Caixa Tem. Somente de 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Com o objetivo de me-
lhorar o atendimento e apro-
fundar o conhecimento dos 
executivos e os assessores 
administrativos e financeiros, 
dos oito sindicatos empresa-
riais do setor de base flores-
tal de Mato Grosso, o Centro 
das Indústrias Produtoras e 
Exportadoras de Madeira do 
Estado de Mato Grosso (Ci-
pem) promove o Encontro de 
Executivos do Setor de Base 

DA REPORTAGEM

A baixa oferta de ani-
mais prontos provocou que-
da histórica no volume de 
abates no primeiro trimestre 
deste ano em Mato Grosso. 
Foram pouco mais de 1,064 
milhão de cabeças, recuo de 
15,5% na comparação com o 
mesmo período do ano pas-
sado. 

O número é o menor 
desde 2009, quando os frigo-
ríficos abateram 1,024 milhão 
de bovinos entre janeiro e 
março.

O abate de machos re-
gistrou recuo de 5,1% em rela-
ção aos primeiros três meses 
do ano passado. Foram 612,14 
mil animais, volume também 
inferior ao contabilizado no 
primeiro trimestre de 2019. 
Já o abate de fêmeas ficou 
em 452,0 mil cabeças, 26,6% 
a menos que no mesmo perí-
odo do ano passado e menor 
volume desde 2010, quan-
do 427,84 mil animais foram 
abatidos.

Diretor-técnico da Acri-
mat, Francisco Manzi afir-

ma que o cenário reflete o 
momento do ciclo pecuário. 
“Depois de muitos anos en-
viando fêmeas para o frigo-
rífico para ajudar a compor o 
orçamento do criador, agora 
o bezerro mais valorizado faz 
com que essas fêmeas sejam 
retidas nos pastos para a pro-
dução desses bezerros. 

O que devemos levar 
em conta é que entre essa 
tomada de decisão e a venda 
dos bezerros desmamados, a 
pecuária – que é de ciclo lon-
go – demora em torno de 20 
a 24 meses. Portanto, a gen-
te não vai ter provavelmente 
uma diferença muito expres-
siva na inversão deste ciclo 
neste momento”, explica.

Na avaliação do Imea, 
“o resultado demonstra que, 
se este cenário de retenção 
mais intensa das fêmeas se 
perdurar, a tendência no mé-
dio prazo é de que a oferta 
de animais de reposição seja 
elevada. Já no curto prazo, 
essa oferta escassa de ani-
mais aptos para o abate vem 
influenciando e ditando o 
mercado físico do boi gordo”.

Inscritos no Bolsa Família com NIS final 9 podem sacar
benefício

Escassez contribuiu para a queda

NESTA QUINTA

Caixa paga auxílio emergencial
aos nascidos em dezembro

SETOR FLORESTAL

Cipem promove curso para
diretores executivos

PECUÁRIA BOVINA

Abate de bovinos tem 1º 
trimestre com menor
desempenho desde 2009

Foto: agência Brasil
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Florestal (ENESF) edição 2021.
O evento está sendo re-

alizado de forma presencial 
no Hotel Taiamã, em Cuiabá, 
até hoje (29), e segue todas 
as medidas de biossegurança 
ressaltando o protocolo de se-
gurança contra a propagação 
do Coronavírus.

A equipe técnica do 
Sindicato das Indústrias Ma-
deireiras do Norte do Estado 
do Mato Grosso (Sindusmad), 
composta pelo diretor exe-
cutivo Felliphe Marinho, pela 

duas a quatro semanas após 
o depósito, o dinheiro pode-
rá ser sacado em espécie ou 
transferido para uma conta 
corrente.

O saque da primeira 
parcela foi antecipado em 15 
dias. O calendário de retira-
das, que iria de 4 de maio a 
4 de junho, passou para 30 
de abril a 17 de maio. Ao todo, 
45,6 milhões de brasileiros 
serão beneficiados pela nova 
rodada do auxílio emergen-
cial. O calendário de paga-
mentos foi divulgado pelo 
governo no fim de março e 
atualizado há duas semanas.

O auxílio será pago ape-
nas a quem recebia o bene-
fício em dezembro de 2020. 
Também é necessário cum-
prir outros requisitos para ter 
direito à nova rodada. 

Para os beneficiários do 
Bolsa Família, o pagamento 
ocorre de forma distinta. Os 
inscritos podem sacar direta-

mente o dinheiro nos 10 últi-
mos dias úteis de cada mês, 
com base no dígito final do 
NIS.

responsável financeira Luzia 
Aparecida de Oliveira, e pelo 
consultor associativo Lauri-
val dos Santos Morais Junior, 
marcará presença no evento.

O tema “Conhecimento 
que gera Desenvolvimento”, 
demonstra a importância do 
evento que vai abordar assun-
tos como fiscalização ambien-
tal, tributação, contabilidade, 
finanças e melhoria no aten-
dimento ao público alvo, o 
associado dos Sindicatos em-
presariais da base florestal es-

tadual. Haverá palestras com 
nomes renomados como Aly 
Baddauhy e Breno Isernha-
gen, além de contar com a 
presença do Diretor Executivo 
do Cipem Valdinei Bento, da 
Superintendente de Gestão 
Florestal da SEMA Suely Ber-
toldi, o Superintendente do 
IBAMA Gibson Costa Junior, 
Pedro Máximo (FIEMT) e do 
Dr. José Lombardi, advogado 
tributarista da FIEMT, apre-
sentando os assuntos técni-
cos relacionados ao setor.



LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. 

VENDAS

66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS

Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 29 de abril de 2021 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

Paulo Ozeias Rufino 03663669122, CNPJ: 42.722.883/0001-
20, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de 
Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e 
Licença de Operação – LO para Serviços de lavagem, lubrifica-
ção e polimento de veículos automotores, localizado na Avenida 
Dos Jacarandás 1401, bairro Jardim Jacarandás, município de 
Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

ADEMIR HECK, CPF nº 468.464.841-91, torna público que 
requereu junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente SAMA/NM de Nova Mutum, a Licença Prévia e Li-
cença de Instalação para atividade de “Condomínio Vertical 
Plurifamiliar (apartamentos) e Condomínio Vertical Comercial 
(escritórios)” localizado na Avenida Brasil, Quadra J, Lote 23, 
Bairro Parque dos Ingás, neste município. Não foi determinado 
estudo de impacto ambiental.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

NOTIFICADO: DEBORA DA SILVA SOUSA – CPF: 016.608.121-35
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabele-
cida na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antô-
nio da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através 
de seu representante legal que ao final assina, serve-se da presente para 
NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titu-
lar de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel 
Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 07/12/2011 e adi-
tivo na data de 24/10/2017 na qualidade de compromissária compradora do 
LOTE 07 da QUADRA 06 do JARDIM VENEZA em SINOP/MT.Todavia Vossa 
Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, 
contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos 10/08/2020, 
10/09/2020, 10/10/2020 e 10/11/2020.Assim sendo, fica Vossa Senhoria No-
tificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem 
até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmen-
te, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta notifi-
cação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@ghfnet.
com.br  ou por telefone 43) 3373-7979 ou (66) 3015-0270 ou WhatsApp (66) 
99977-3990 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 
577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 
78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento.Fica 
desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em 
posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento 
parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito cor-
responderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por 
inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída 
em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as me-
didas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas 
contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à NOTI-
FICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo 
atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e 
honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 
6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela 
Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Códi-
go Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa 
Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para 
que se proceda com a devida baixa e regularização da pendência, descon-
siderando esta.Era o que havia para notificar.SINOP/MT, 01 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação

Pregão Presencial n.º 18/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pre-
goeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que rea-
lizará a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 18/2021, cujo objeto 
é a: AQUISIÇÃO DE 01 ROLO COMPACTADOR TIPO PÉ DE CARNEIRO 
USADO, tudo em conformidade com as características técnicas e quantitati-
vos descritos em Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para 
abertura no dia 10/05/2021, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações 
poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, 
Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 as 12:00 ou 
através do site www.novaguarita.mt.gov.br .

Nova Guarita – MT, em 28 de abril de 2021.
______________________________

 Graciela Schuster
 Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 001/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato 
Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela por-
taria nº 055, de 14 de janeiro de 2021, faz saber que se encontra aberta aos 
interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste Mu-
nicípio, licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS 001/2021, regida pela 
Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas 
condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta do tipo 
MELHOR TÉCNICA E PREÇO, para CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PU-
BLICIDADE/PROPAGANDA A FIM DE PRODUZIR E DIVULGAR MATERIAIS 
DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO AS NECES-
SIDADES DA PREFEITURA DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA. Que será realizada as 08h do dia 14 de julho de 
2021, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. Maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12h às 
18h, ou pelo fone (66) 3575-5100. O Edital Completo poderá ser adquirido 
gratuitamente site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, ou pelo e-mail licitacao_
peixotodeazevedo@hotmail.com.

 
Peixoto de Azevedo, 28 de abril de 2021.

CHEILA MIGLIAVACA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP – N° 020/2021

Processo Licitatório N° 111/2021 A Prefeitura De Confresa-Mt, Através Da Pre-
goeira E Equipe De Apoio, Torna Público Para Todos Os Interessados Que 
Se Encontra Instaurada A Licitação Na Modalidade Pregão Na Forma Eletrô-
nico - N° 020/2021 - Do Tipo Menor Preço Item, De Acordo Com As Leis Em 
Vigência. O Edital E Seus Anexos Estarão Disponíveis Na Sala Do Departa-
mento De Licitações E Contratos, No Site Confresa.Org   No Link Do Portal 
Da Transparência, No Www.Bnc.Org.Br, No E-Mail:  Licitaconfresa@Hotmail.
Com  E De Segunda À Sexta-Feira No Telefone  (66) 3564-1818, Ramal  31, 
Citando O N° Do Edital Em Questão. Objeto: Abertura De Processo Licitatório 
Registro De Preços Para Eventual E Futura Aquisição De Insumos Destinados 
Ao Enfrentamento Do Covid-19, Para Atender A Demanda Do Hospital Muni-
cipal De Confresa/Mt. Das Propostas: Do Recebimento: Inicia Dia 03/05/2021 
As 08hs30min. Do Encerramento De Recebimento: Dia 18/05/2021 As 08hs-
30min. Abertura Das Propostas: Dia 18/05/2021 As 09hs00min. Inicio Da Ses-
são De Disputa De Preços: Dia 18/05/2021 As 09hs30min Endereço Eletrô-
nico: Www.Bnc.Org.Br, Obs: Horario Oficial De Brasília. Confresa-Mt, 28 De 
Abril De 2021.

PALANNA OLIVEIRA BEZERRA
PREGOEIRA - PORTARIA N° 0126/2021

AVISO DE ALTERAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – Nº 003/20201

Processo Licitatório Nº 088/2021 Chamamento Publico Para Credenciamen-
to A Prefeitura De Confresa, Estado De Mato Grosso, Através Do Pregoeiro, 
Torna Público Que Houve Retificação Do Edital E Nova Data Para Abertura 
Das Propostas. A Reunião Para Realização De Credenciamento/Inexigibilida-
de De Licitação 003/2021 Será Dia 10 De Maio De 2021, Às 09:00hs (Horário 
Local), Na Sala Da Comissão Permanente De Licitações, Situada Na Rua 
13 De Maio, N° 215, Ao Lado Da Heureka Contabilidade, Centro, Na Cidade 
De Confresa-Mt. O Edital Retificado E Seus Anexos Estarão Disponíveis Na 
Sala Do Departamento De Licitações E Contratos No Endereço Citado Aci-
ma E No Site Confresa.Org No Link Do Portal Da Transparência, No E-Mail: 
Licitaconfresa@Hotmail.Com, De Segunda À Sexta-Feira, Tel. Contato  (66) 
3564-1818. Objeto: Contratação De Empresa Especializada Na Realização 
De Exames Por Imagens, Para Atender As Necessidades Da Secretaria Muni-
cipal De Saúde, Juntamente A Prefeitura Municipal De Confresa - Mtconfresa-
-Mt, 27 De Abril De 2021.

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
PREGOEIRO MUNICIPAL - PORTARIA Nº008/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT 
EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021

PROCESSO Nº 001/2021
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2021
EXECUÇÃO: 28/04/2021 A 31/12/2021
VALOR:R$ 190.000,00 (CENTO E NOVENTA MIL REAIS)
OBJETO: A PRESENTE PARCERIA FORMALIZADA POR MEIO DESTE 
TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETO A “APOIAR FINANCEIRA-
MENTE AS DESPESAS COM PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E COM OS 
RESPECTIVOS LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS DA ASSOCIAÇÃO DOS 
BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA MT 010 – TRECHOS COMPREENDIDOS 
PELOS LOTES DO PROJETO EXECUTIVO Nº 03 (54 KM) E DO LOTE N° 
04 (27,5 KM) LOCALIZADOS NA EXTENSÃO TERRITORIAL DA ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ/MT, TOTALIZANDO APRO-
XIMADAMENTE 81,5 KM (OITENTA E UM QUILOMETROS E QUINHENTOS 
METROS). SENDO O LOTE N° 03 O TRECHO DO ENTRONCAMENTO COM 
A MT 220 (B) A SEDE DO DISTRITO DE NOVA FRONTEIRA (TABAPORÃ) E 
O LOTE N° 04 NO TRECHO DA SEDE DO DISTRITO DE NOVA FRONTEIRA 
(TABAPORÃ) ATÉ O ENTRONCAMENTO COM MT 329 (A), TRECHOS ES-
TES CITADOS TOTALMENTE LOCALIZADOS DENTRO DOS LIMITES DO 
TERRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ 
– MT”.
FUNDAMENTO LEGAL: DISPENSA DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2021, COM FULCRO NO ART. 31, INCISOS I E II, DA LEI 13.019/2014, 
COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, E LEI MUNICIPAL N° 1.296, DE 
19 DE ABRIL DE 2021.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
11.001.00.26.782.0015.2094.33.50.41.00.00 - MANUTENÇÃO COM A CO-
ORDENAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS - CONTRIBUIÇÕES
Fonte de Recursos:   0.3.00.000000 – Recursos Ordinários - Exercício anterior
e 0.1.00.000001 Recursos Ordinários – Emendas impositivas
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DOS 
BENEFICIARIOS DA RODOVIA MT 010 – DENOMINADA RODOVIA DA IN-
TEGRAÇÃO
CNPJ/MF Nº 12.167.031/0001-10

ASSINAM: O SENHOR SIRINEU MOLETA, PREFEITO MUNICIPAL DE TA-
BAPORÃ - MT E O SENHOR JOÃO ADELAR KONZEN, PRESIDENTE DA 
ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA MT 010 – DENOMINA-
DA RODOVIA DA INTEGRAÇÃO
.
TABAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO, 28 DE ABRIL DE 2021.

SIRINEU MOLETA
PREFEITO MUNICIPAL

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 
REGIÃO DO “VALE DO PEIXOTO” 

CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do 
Norte. 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 004/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da 
Equipe do Pregoeiro, torna público que realizou no dia 19 de Abril de 2021, às 08h00, no auditório do Escritório 
Regional de Saúde da Região do Vale do Peixoto, situado a Avenida Brasil, 655 – Bairro Centro Antigo, o 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2021, com objeto de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA NO FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, constantes no termo de referência, tudo em 
conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os 
efeitos jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 
Peixoto, conforme EDITAL Nº 005/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2021, onde sagraram-se 
vencedoras as empresas: COMERCIAL DENTARIA FONTANNA LTDA, inscrita no CNPJ n° 
78.688.660/0001-02; sagrou se vencedora no valor global de R$ 894.967,38 (Oitocentos e noventa e quatro mil e 
novecentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos); DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, 
inscrita no CNPJ n° 26.792.580/0001-90; sagrou se vencedora no valor global de R$ 127.115,00 (Cento e Vinte e 
Sete Mil e Cento e Quinze Reais); FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME, inscrita no CNPJ 
n° 03.250.803/0001-92; sagrou se vencedora no valor global de R$ 4.161,40 (Quatro Mil e Cento e Sessenta e 
Um Reais e Quarenta Centavos); HIPER DENTAL COM. E REP. DE PROD. ODONT. E MEDICO – 
HOSPITALAR LTDA EPP, inscrita no CNPJ n° 13.994.825/0001-93; sagrou se vencedora no valor global de 
R$ 67.005,40 (Sessenta e Sete Mil e Cinco Reais e Quarenta Centavos); LUVERMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 19.391.064/0001-99; sagrou se vencedora no valor global 
de R$ 514.393,10 (Quinhentos e Quatorze Mil e Trezentos e Noventa e Três Reais e Dez Centavos); MED 
VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME, inscrita no CNPJ n° 28.418.133/0001-
00; sagrou se vencedora no valor global de R$ 581.150,00 (Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Cento e 
Cinquenta Reais); OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES EIRELI-EPP, inscrita no 
CNPJ n° 22.228.679/0001-03; sagrou se vencedora no valor global de R$ 228.308,20 (Duzentos e Vinte e Oito 
Mil e Trezentos e Oito Reais e Vinte Centavos); R.F. LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS PARA SAÚDE, inscrita no CNPJ n° 35.042.079/0001-06; sagrou se vencedora no valor global de 
R$ 824.487,52 (Oitocentos e vinte e quatro mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos); 
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ n° 06.065.614/0001-38; 
sagrou se vencedora no valor global de R$ 425.070,08 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil e Setenta Reais e Oito 
Centavos) e VALE DO TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 
CNPJ n° 36.960.961/0001-95; sagrou se vencedora no valor global de R$ 43.223,00 (Quarenta e Três mil e 
Duzentos e Vinte e Três Reais). O item 730 foi deserto, e os itens fracassados foram 211, 213, 220, 5726, 5727, 
5728, 1285, 255, 5736, 275, 3135, 4324, 284, 286, 1292, 311, 317, 322, 742, 1312 e 1748. Totalizando o Certame 
no valor Global de R$ 3.712.681,08 (Três milhões e setecentos e doze mil e seiscentos e oitenta e um reais e oito 
centavos) Demais informações poderão ser solicitadas diretamente na sede do Consórcio, localizado na Rua 
Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Peixoto de Azevedo/MT, e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com. 

Peixoto de Azevedo MT, 27 de abril de 2021. 

GENIFER KAISER 
Pregoeira Oficial do CISVP 

 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021

Ipiranga do Norte-MT, 28 de Abril de 2021.

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
17/05/2021, às 08:00h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Contratação de Empresa 
Especializada para Perfuração de um Poço Tubular para Captação de 
Água Subterrânea no Município de Ipiranga do Norte/MT”, conforme 
especificações constantes no Edital. Os interessados poderão consultar 
e adquirir o Edital e/ou obter informações junto ao Departamento de 
L ic i tações e Contratos do Munic íp io ,  ou at ravés do s i te 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br (aba licitações), e também do email: 
licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Nathalia Cruz Ibanez Barbara Bucalão
Presidente da CPL

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 021/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 13 de maio 
de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL E TRANSLADO 
DE CORPO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETÁRIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL”. Maiores informações através do Edital nº. 
048/2021, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado 
pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura 
Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-
3100 das 07h00min às 11h00min. 

Matupá – MT, 28 de abril de 2021 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2021
O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que encontra-se aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o 
procedimento licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
F U T U R A E  E V E N T U A L C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
ESSENCIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES INTERNADOS EM 
UTI COM AGRAVO DO COVID-19, UNIDADES INSERIDAS NA 
ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SARA 
AKEMI ICHICAVA (UPA 24 HS). Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 14:00 horas do dia 29/04/2021 até às 08:00 horas do dia 10/05/2021 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 11/05/2021 as 
09:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou 
através do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas 
(HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-
4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT



DA REPORTAGEM

Dos estreantes da Fór-
mula 1 em 2021, o nome que 
mais traz memórias do pas-
sado da categoria é o de Mick 
Schumacher, titular da Haas e 
filho de Michael Schumacher. 
E embora aborde com cautela 
assuntos relacionados ao pai, 
o alemão de 21 anos, que mira 
uma vaga futura na Ferrari, fa-
lou sobre a influência do hep-
tacampeão no início de sua 
carreira e não escondeu que 
deseja igualá-lo para marcar, 
também, a história da escu-
deria e da categoria.

“Sei que meu pai faz par-
te da história da Ferrari, e ago-
ra é bom que eu também faça 
parte dessa história”, disse o 
atual campeão da Fórmula 2.

Mick integra a Academia 
de Pilotos da Ferrari (FDA) 
desde 2019. Hoje, o alemão re-
presenta um dos times clien-
tes da escuderia, mas a ex-
pectativa é que as primeiras 
experiências possam prepará-
-lo para um dos assentos da 
equipe pela qual seu pai fatu-

FÓRMULA 1

Mick Schumacher 
quer igualar pai
e marcar história
na Ferrari

rou cinco de seus sete títulos 
mundiais.

No momento, a Ferrari 
é representada nas pistas por 
Carlos Sainz e Charles Leclerc. 
O contrato do monegasco, 
que também chegou até a 
equipe pela Academia da Fer-
rari, só se encerra em 2024; 
porém, o acordo entre o espa-
nhol e a escuderia se conclui-
rá antes, em 2022.

Lembrando do momen-
to em que decidiu se profis-
sionalizar no esporte, o es-
treante também recordou-se 
dos conselhos que recebeu do 
heptacampeão: “Estava com o 
meu pai no kart e ele me per-
guntou se eu considerava as 
corridas um simples hobby ou 
coisa séria. Fui claro: era sério. 
E ele e minha mãe me apoia-
ram. 

A coisa mais importante 
que ele me disse foi que eu 
devia gostar do que estava 
fazendo. Ver que eu coloquei 
isso em prática foi muito im-
portante para ele naquela 
época. Se você ama o que faz, 
você o faz bem”.

Mick Schumacher, da Haas, no GP da Emilia-Romagna

Foto: Laurent Charniaux

Foto: DivuLgação

Treinador monta equipe que enfrenta o Rentistas pela Libertadores 

Jogadores do Cruzeiro comemoram gol

SÃO PAULO

Com Pablo e Orejuela, Crespo
faz treino tático e técnico

A UM MÊS DA SÉRIE B

Cruzeiro vive melhor momento e
tem semanas cheias pela frente
DA REPORTAGEM

O Cruzeiro divide o foco. 
Um olho está no América, na 
semifinal do Mineiro. O outro, 
já pensa na Série B do Cam-
peonato Brasileiro. É claro 
que o Estadual desperta in-
teresse, mas nada é mais im-
portante no clube do que a 
disputa nacional. O primeiro 
passo em direção à elite será 
diante do Confiança, fora de 
casa, no dia 28 ou 29 de maio 
(ainda com definição pen-
dente).

Diferentemente do que 
ocorreu nesses primeiros me-
ses de temporada, o Sprint 
final até o início da Série B 
não será com uma maratona 
de jogos. Ainda que elimine 
o América na semifinal do 
Mineiro, os jogos da decisão 
(contra Tombense ou Atléti-
co) serão apenas nos finais 
de semana dos dias 16 e 23 de 
maio.

O Cruzeiro também tem 
confrontos com o Juazeiren-
se, pela terceira fase da Copa 
do Brasil, que devem ser re-

DA REPORTAGEM

O técnico Hernán Cres-
po, do São Paulo, realizou 
atividades técnica e táticas 
na manhã desta quarta para 
montagem da equipe que 
enfrenta hoje (29) o Rentistas, 
na segunda rodada da fase 
de grupos da Libertadores. O 
jogo está marcado para 20h, 
no Morumbi.

O atacante Pablo e o la-
teral-direito Orejuela, ambos 
em recuperação de lesões, 
treinaram normalmente e de-
vem estar à disposição para a 
partida contra a equipe uru-
guaia. 

O meia Gabriel Sara e 
o atacante Eder continuam 
como prováveis desfalques. 
Sara trabalhou em campo, 
mas acompanhado de fisio-
terapeutas. Eder nem foi ao 
campo, fazendo tratamento 
no centro de recuperação tri-

alizados apenas nas duas pri-
meiras semanas de junho, já 
com a Série B em andamen-
to. Portanto, Felipe Concei-
ção terá, no mínimo, quatro 
semanas cheias de trabalho 
até a estreia na segunda di-
visão.

O momento vivido pela 
equipe é o melhor da tempo-
rada. Desde a parada no Mi-
neiro por conta da pandemia 
do novo coronavírus, no fim 
de março, o Cruzeiro apre-
senta crescimento coletivo e 
individual, com cinco vitórias, 
um empate e uma derrota. 
Nesse período, correspondeu 
em jogos decisivos e conse-
guiu vagas na semifinal do 
Mineiro e na terceira fase da 
Copa do Brasil.

As boas atuações e os 
resultados positivos deram 
respaldo a Felipe Conceição 
para manter uma escalação. 
Com exceção à meia esquer-
da, que teve um rodízio entre 
Claudinho e Marcinho, o time 
já tem uma espinha dorsal 
muito bem definida. Hoje, 
até mesmo essa função tam-

color.
Crespo não terá o za-

gueiro Léo para o jogo, já 
que ele foi expulso na estreia 
da equipe, contra o Sporting 

Foto: DivuLgação

Cristal, no Peru. Miranda é o 
favorito para formar o trio de 
defesa com Arboleda e Bruno 
Alves.

O técnico argentino 

deve escalar: Tiago Volpi; Bru-
no Alves, Miranda e Arboleda; 
Daniel Alves, Luan, Rodrigo 
Nestor (Liziero), Benítez e Rei-
naldo; Luciano e Pablo (Rojas).

bém parece ter dono: Rômu-
lo. O ítalo-brasileiro foi titular 

nos dois últimos jogos e com 
ótimas atuações em ambos.
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Operário bate o Grêmio Sorriso 
nos pênaltis e vai à semifinal
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

O Operário Várzea-gran-
dense é o primeiro classifica-
do às semifinais do Campe-
onato Mato-grossense 2021. 
Em jogo disputada na manhã 
desta quarta-feira (28), no 
Estádio Dito Souza, a equi-
pe precisou das penalidades 
para passar pelo Grêmio Sor-
riso.

O jogo foi disputado sob 
um sol escaldante em Várzea 
Grande, o que fez com que 
apenas os primeiros minu-
tos da partida fossem mais 
intensos. Jogando em casa, 
o Operário tomou a iniciativa 
e dominou a maior posse das 
ações, ficando a maior parte 
do tempo com a bola domi-
nada.

O grande destaque do 
primeiro tempo foi o goleiro 
Pedrão, do Sorriso. Como o 
adversário dominava o jogo, 
as melhores oportunidades 
paravam em suas mãos. Na 
etapa inicial, foram pelo me-
nos quatro boas interven-
ções. O Sorriso, por sua vez, 
apenas rebatia e pouco con-
seguia ficar com a bola do-
minada, tanto que não teve 

nenhuma boa chance nos 
primeiros 45 minutos.

Na segunda etapa o Chi-
cote da Fronteira continuou 
martelando. Odail Júnior 
recebeu cruzamento e deu 
uma cabeçada perigosa, aos 
8 minutos. O Sorriso respon-
deu minutos depois com um 
belo chute do lateral Murilo, 
que obrigou o goleiro Elias a 
espalmar para escanteio.

O jogo mudou aos 29 
minutos, quando Toni Júnior 
saiu no mano a mano com 
Silas, mas foi seguro pelo 
adversário, que recebeu o 
vermelho e deixou o Sorriso 
com a um a menos. A partir 
daí, o Operário pressionou 
ainda mais. O centroavante 
Lucas Cardoso obrigou mais 
uma defesa de Pedrão aos 35 
minutos. Logo em seguida, o 
zagueiro Boré perdeu a me-
lhor chance para abrir o pla-
car. Após escanteio, ele subiu 
sozinho na segunda trave e, 
sem goleiro, cabeceou para 
fora. Aos 49, após outro es-
canteio, Matheus Ferreira re-
cebeu cruzamento, pegou de 
primeira, mas mandou por 
cima.

Com o persistente em-
pate, a decisão da vaga foi 

ESTADUAL 2021. Depois de 0 a 0 no tempo normal, Chicote acertou suas cobranças, enquanto Lobo errou todas

Operário venceu Sorriso após 0 a 0 no tempo normal
para os pênaltis. E aí preva-
leceu os pés calibrados dos 
jogadores do Operário. Welis-
son bateu o primeiro pênalti 
e a bola passou por baixo de 
Pedrão. Na sequência, Mu-
rilo mandou na trave direito 

Foto: reproDução

de Elias. Na segunda rodada, 
Jeferson bateu de canhota 
e deslocou o goleiro. Já o la-
teral Felipe Brunetto repetiu 
seu companheiro e mandou 
na mesma trave. Lucas Car-
doso bateu e, mais uma vez, 

contou com a sorte de a bola 
passou por baixo de Pedrão 
e morrer nas redes. Daí, foi a 
vez do atacante Brandão co-
brar mal e contar com a boa 
escolha do goleiro Elias, que 
defendeu e garantiu a vitória 

por 3 a 0 nas penalidades.
As demais partidas das 

quartas de final foram reali-
zadas nesta quarta-feira (28), 
porém, encerradas após o 
fechamento desta edição do 
Diário do Estado MT.



Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 29 de abril de 2021 07 | CIDADES | www.diariodoestadomt.com.br

DA REPORTAGEM

O projeto de instalação 
do 9º Batalhão de Engenha-
ria e Construção (9º BEC) foi 
apresentado nesta semana 
em Sinop. O evento contou 
com a participação do diretor 
de obras militares, o general 
de brigada do Exército Giu-
seppe Dantas, que fez o lan-
çamento via transmissão on-
line, diretamente de Brasília, 
do prefeito Roberto Dorner e 
demais lideranças políticas e 
integrantes do exército.

O projeto será construí-
do em uma área de 175 hec-
tares, no bairro Alto da Glória, 
às margens da BR-163, com 
investimento de aproximada-
mente R$ 188 milhões. O pro-
jeto contempla a instalação 
do 9º BEC e de uma Vila Mili-

Projeto será construído em uma área de 175 hectares no 
Alto da Glória

Foto: AssessoriA

tar do Exército. A expectativa, 
apresentada pelo projeto, é 
que a obra tenha sustentabi-
lidade, com conservação de 
energia e água, redução de 
resíduos e emissão de gases 
poluentes, além de outros 
aspectos tecnológicos e de 
arquitetura sustentável. Em 
fevereiro, Dorner esteve em 
Brasília para entregar, no 
Exército Brasileiro, a certidão 
de viabilidade para constru-
ção da sede do batalhão no 
município. Até então, a sede 
estava localizada em Cuiabá, 
e a mudança para Sinop foi 
decidida pelo alto comando 
do Exército, atendendo a es-
tratégia nacional de defesa e 
as necessidades operacionais 
do Exército. O Plano apresen-
tado prevê a conclusão total 
das obras até 2025.

Sinop Energia comemora um milhão
de horas trabalhadas sem acidentes
DA REPORTAGEM

Instituído mundialmen-
te pela Organização Mundial 
do Trabalho (OIT) e adotado 
pelo Brasil por meio da Lei nº 
11.121/2005, o Dia Mundial da 
Saúde e Segurança no Traba-
lho é comemorado em 28 de 
abril. Este ano, a data teve um 
valor especial para a Sinop 
Energia, pois a Usina Hidre-
létrica Sinop, operada pela 
empresa, completou mais de 
365 dias sem qualquer regis-
tro de acidentes de trabalho, 
somando mais de um milhão 
de horas trabalhadas no perí-
odo.

Segundo o assessor 
técnico da diretoria, Emilien 
Florentin, o eficiente traba-
lho de prevenção realizado 
pela companhia na área de 
segurança foi fundamental 
para o alcance da marca. “O 
primeiro ano de operação da 
usina foi desafiador, especial-
mente do ponto de vista téc-
nico, mas o primeiro trimes-
tre de 2020 foi decisivo para 
consolidação da organização 
da área de segurança, a par-
tir da realização de uma série 
de eventos educativos e de 
conscientização”, afirma Flo-
rentin.

A gestão eficiente das 
áreas de segurança e medi-
cina do trabalho vai desde 
a correta utilização de equi-
pamentos de proteção indi-
vidual (EPI) até a sinalização 
adequada dos ambientes e 
a realização de eventos peri-
ódicos de cunho educativo. 
A conjunção desses fatores é 
capaz de prevenir e até elimi-
nar os riscos de acidentes e 
lesões que resultem em afas-
tamentos involuntários ou 

até em óbitos no ambiente 
de trabalho.

Entre as principais me-
tas das grandes companhias 
estão as certificações técni-
cas na área de segurança. As 
mais almejadas são a OHSAS 
18001, voltada para a identifi-
cação e eliminação de riscos 
e perigos no ambiente de tra-
balho, e a ISO 45001, norma 
internacional para o Sistema 
de Gestão de Saúde e Segu-
rança Ocupacional (SGSSO), 
que traz como foco a melho-
ria do desempenho de qual-
quer empresa em termos de 
Saúde e Segurança do Traba-
lho (SST).

“A segurança é um pro-
cesso interativo de melhoria 
permanente, por isso incen-
tivamos todos os colaborado-
res a compartilharem de for-
ma proativa as dificuldades 
e as situações de risco even-
tualmente encontradas, com 
o objetivo de estruturarmos 
esse processo de melhoria e 
conquistarmos a certificação 
ISO45001 até o final do ano 
2022”, projeta Emilien.

A prevenção a aciden-
tes é desafio permanente 
de quase todas as empresas, 
especialmente aquelas que 
operam parques industriais 
ou empreendimentos de 
grande porte. Segundo ar-
tigo da Associação Brasilei-
ra de Medicina do Trabalho 
publicado em 2020, estima-
-se que ocorreram cerca de 
1,7 milhão de acidentes de 
trabalho com afastamento 
no país em 1972. Já em 2019, 
foram autorizados pelo INSS 
pouco mais de 193 mil bene-
fícios para acidentados.

Apesar dos indicadores 
evidenciarem redução signi-

Foto: DivulgAção

UHE Sinop está há mais de 365 dias de operação sem afastamento de funcionários 

SEGURANÇA DO TRABALHO. Conjunto de fatores é capaz de prevenir e eliminar riscos de acidentes e lesões

DA REPORTAGEM

Dezesseis presos de 
Mato Grosso foram aprova-
dos na 1ª chamada Sistema 
de Seleção Unificada (SiSU) 
de 2021, sistema do Ministé-
rio da Educação que usa as 
notas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) para 
entrada em graduações e 
cursos técnicos públicos.

Eles fizeram o Enem 
para pessoas privadas de li-
berdade (Enem/PPL). Três 
conquistaram a vaga em 
engenharia florestal, um em 
engenharia mecânica, dois 
em engenharia agrícola e 
ambiental, um em zootecnia, 
três em física, um em ciên-
cias econômicas, um em ma-
temática, um em administra-
ção, dois em letras e um em 
educação física.

Dos novos estudantes 
de ensino superior, nove con-
quistaram as vagas na Uni-
versidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), seis na Uni-

DA REPORTAGEM

Dois irmãos agriculto-
res donos de uma fazenda 
em Tapurah foram acionados 
pelo Ministério Público Esta-
dual (MPE) por promoverem 
uma festa com aglomeração 
na propriedade, em fevereiro 
deste ano, contrariando nor-
mas previstas na legislação 
federal e nos decretos esta-
duais e municipais em razão 
da pandemia da Covid-19. 
Conforme a ação civil pública, 
foi constatada a presença de 

Eles fizeram o Enem para pessoas privadas de liberdade 

NO ENEM

16 presos são aprovados e conquistam 
vagas em universidades públicas

SINOP

Apresentado projeto de
instalação do 9º BEC e Vila
Militar do Exército

TAPURAH

Irmãos fazem festa com 300
pessoas e MPE aciona justiça

Foto: DivulgAção

versidade Federal de Rondo-
nópolis (UFR) e um na Uni-
versidade Estadual de Mato 
Grosso (Unemat).

Os aprovados cumprem 
pena na Penitenciária da 
Mata Grande (4), Centro de 
Ressocialização de Cuiabá 
(6), Cadeia Pública do Capão 
Grande (1), Cadeia Pública de 
Santo Antônio de Leverger 
(3), Cadeia Feminina de Ron-
donópolis (1), Cadeia Pública 
de Diamantino (1).

Com esses 16 aprova-
dos, atualmente 26 pessoas 
privadas de liberdade cur-
sam curso superior no esta-
do, mesmo cumprindo pena 
em regime fechado nas uni-
dades penais. Para ter acesso 
às aulas, a família, por meio 
dos defensores e advogados, 
solicita a saída para estuda-
rem presencialmente nas 
universidades, cabendo ao 
juiz decidir se acata ou não a 
solicitação.

Em alguns casos, os 
estudantes colocam a tor-

cerca de 300 pessoas no local, 
muitas delas sem o uso de 
máscara facial e que foram de 
outros municípios.

O MPMT pediu liminar-
mente a indisponibilidade 
dos valores e bens dos irmãos 
no valor de pelo menos R$ 
330 mil, de modo a garantir 
o pagamento de reparação 
de danos morais coletivos. 
Postulou também pela con-
denação dos acionados ao 
ressarcimento pelos danos 
causados, em caráter definiti-
vo e de forma solidária, sendo 

nozeleira para ir à universi-
dade. Mas na maioria das si-
tuações, o recuperando está 

a indenização destinada ao 
Fundo Municipal da Saúde de 
Tapurah.

Além do Decreto Esta-
dual nº 783/21 que proibiu a 
realização de quaisquer tipos 
de eventos, em espaços priva-
dos ou públicos, com mais de 
100 pessoas, entre os dias 18 
de janeiro e 03 de março de 
2021, os requeridos também 
infringiram os decretos que 
estabelecem a obrigatorieda-
de do uso de máscara facial. 
De acordo com a Promotoria 
de Justiça de Tapurah, os ir-

perto da progressão e o juiz 
libera para prisão domiciliar 
com uso de tornozeleira.

mãos organizaram um evento 
social para o dia 27 de feverei-
ro na fazenda, em comemo-
ração ao aniversário, sem a 
observância das medidas de 
prevenção à disseminação do 
novo coronavírus. O MPE foi 
informado do fato no dia do 
evento, durante plantão ju-
dicial, e requisitou às polícias 
Militar e Civil que tomassem 
as medidas necessárias para 
averiguar a notícia e evitar 
a realização da festa. Foram 
convidadas mais de 500 pes-
soas para o evento.

ficativa nos registros de aci-
dente de trabalho, a adoção 
de medidas que resultem 

na incorporação de atitudes 
preventivas ao dia a dia das 
empresas ainda é um ponto 

de atenção, pois o Observató-
rio de Segurança e Saúde do 
Trabalho estima que ainda 

haja grande número de sub-
notificações fora dos grandes 
centros.
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